
 

 

  السنة
  ھـ١٩٥

  ١٤٤٣ سنة ربیع اآلخر ١٨ الثالثاءالصادر فى یوم 
 ٢٦٣العـدد   )٢٠٢١ سنة  نوفمبر٢٣( الموافق 

  )ب(تابع 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  نوفمبر٢٣ فى )ب( تابع ٢٦٣ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٢

  يالطريان املدنوزارة 
  ٢٠٢١ لسنة ٨٧٤م ـرققـرار 

  ٤/١١/٢٠٢١ى الصادر ف
  الطريان املدنىوزير 

 لـسنة   ٢٨ رقـم    الصادر بالقانون ى  الطيران المدن  قانونى  بعد االطالع عل  

  ؛ والئحته التنفيذية وتعديالته ١٩٨١

 بإصدار قانون الـشركات المـساهمة       ١٩٨١ لسنة   ١٥٩القانون رقم   ى  وعل

ركات التوصية باألسهم والـشركات ذات المـسئولية المحـدودة وشـركات            وش

   ؛الشخص الواحد والئحته التنفيذية

 بإصدار قانون شركات قطاع األعمال      ١٩٩١ لسنة ٢٠٣القانون رقم   ى  وعل

   ؛ا والئحته التنفيذية وتعديالته٢٠٢٠ لسنة ١٨٥العام والمعدل بالقانون رقم 

   ؛١٩٩٢ لسنة ٩٥در بالقانون رقم قانون سوق رأس المال الصاى وعل

   ؛٢٠٠٣ لسنة ١٢قانون العمل الصادر بالقانون رقم ى وعل

   بإنـشاء شـركات    ٢٠٠١ لـسنة    ٧٢قرار رئيس الجمهورية رقـم      ى  وعل

  وتعديالته ؛ى مجال الطيران المدنى ف

   بتنظـيم وزارة   ٢٠٠٢ لـسنة    ٥٦قرار رئـيس الجمهوريـة رقـم        ى  وعل

  ؛ى الطيران المدن
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 بتحويل مؤسسة مصر  ٢٠٠٢ لسنة   ١٣٧ئيس الجمهورية رقم    قرار ر ى  وعل

  شركة قابضة وشركات تابعة لها ؛ى للطيران إل

 بإعادة تـشكيل    ٢٠٢٠ لسنة   ١٦٨٦قرار رئيس مجلس الوزراء رقم      ى  وعل

  الجمعية العامة للشركة القابضة لمصر للطيران وتعديالته ؛

ـ ٢٠٠٢ لـسنة   ٥٣٠رقـم   ى  قرار وزير الطيـران المـدن     ى  وعل   صادر ال

ـ      ١٠/١٠/٢٠٠٢ى  ف   للـشركة القابـضة لمـصر     ى   بإصـدار النظـام األساس

  للطيران وتعديالته ؛

 بإعـادة تـشكيل     ٢٠٢٠ لسنة   ٧٢٣رقم  ى  قرار وزير الطيران المدن   ى  وعل

  مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وتعديالته ؛

موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بجلـسته رقـم           ى  وعل

ـ  ى   عل ١١/١٠/٢٠٢١ المنعقدة بتاريخ    ٣٤٣ المعـدل للـشركة    ى  النظام األساس

 والئحتـه   ٢٠٢٠ لـسنة    ١٨٥القابضة لمصر للطيران طبقًا ألحكام القانون رقم        

  التنفيذية وتعديالتها ؛

للـشركة القابـضة لمـصر      ) غير العادية   ( موافقة الجمعية العامة    ى  وعل

ـ   ى   عل ١١/١٠/٢٠٢١للطيران بجلستها المنعقدة بتاريخ      ى اعتماد النظام األساس

  ١٨٥المعدل للشركة القابضة لمصر للطيـران طبقًـا ألحكـام القـانون رقـم               

 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع األعمال الصادر بالقـانون  ٢٠٢٠لسنة  

   ؛ا والئحته التنفيذية وتعديالته١٩٩١ لسنة ٢٠٣رقم 
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٤

ى وزير الطيران المـدن   ى  اللمعى  كتاب السيد األستاذ المستشار القانون    ى  وعل

   ؛٤/١١/٢٠٢١ بتاريخ ٢٤٧رقم 

  موافقتنا ؛ى وعل
  :قـــرر    

  ) وىلاألادة امل( 
للشركة القابضة لمصر للطيران ، ويعمـل بالنظـام         ى  يعدل النظام األساس  

 .رفق المعدل المى األساس

   )الثانيةادة امل(  
الوقائع المـصرية،   ى  ف المعدل المرفق به  ى   والنظام األساس  ينشر هذا القرار  

  .لتاريخ نشره ى من اليوم التالويعمل به 
  يلطيران المدناوزير 

  حممد منار عنبه/ طيار 
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  "املعدل"ى النظام األساس

  للشركة القابضة ملصر للطريان
طبقا ألحكام القانون رقم 

ً
  ٢٠٢٠ لسنة ١٨٥

  بتعديل بعض أحكام قانون
  شركات قطاع األعمال العام

  ١٩٩١ لسنة ٢٠٣لقانون رقم الصادر با
  والئحته التنفيذية وتعديالتها

للشركة ) غري العادية ( نتهت إليه اجلمعية العامة ضوء ما اى ف
١١/١٠/٢٠٢١القابضة ملصر للطريان جبلستها املعقودة بتاريخ 
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  يالنظام األساس
  للشركة القابضة ملصر للطريان

  "م.ق.م.ش ) " مصريةشركة مساهمة قابضة( 
   )دمتهي( 

ـ    ١٩٣٢ إبريل   ٢٥ و   ٢٣ى  بتاريخ بتأسـيس شـركة    ى   صدر مرسوم ملك
أن ى شركة مصر للطيران وظلت الشركة يعاد تنظيمها إل      ى  مساهمة مصرية تسم  

  ٢٩٣١قرار رئـيس الجمهوريـة رقـم    ى أنشئت مؤسسة مصر للطيران بمقتض 
 وتم إعادة   ١٩٧٥ لسنة   ١١٥ والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم       ١٩٧١لسنة  
   ؛١٩٧٥ لسنة ٦٠٠مها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم تنظي

ـ ى وناطت تلك القرارات بالمؤسسة تنمية االقتصاد القوم    مجـال النقـل   ى ف
للركاب ى إطار السياسة العامة للدولة وذلك بمباشرة أنشطة النقل الجو       ى  فى  الجو

  .يتميز بالكفاءة ى والبريد والبضائع داخل البالد وخارجها بأسلوب اقتصاد
 ٢٠٠٢ لسنة ١٣٧ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩/٦/٢٠٠٢وبتاريخ 

طيران تتبعها سـت  الشركة القابضة لمصر لل ى  بتحويل مؤسسة مصر للطيران إل    
   :شركات تابعة ، هى

  . شركة مصر للطيران للخطوط الجوية - ١
  . شركة مصر للطيران للصيانة واألعمال الفنية - ٢
  .مات األرضية لخدل شركة مصر للطيران - ٣
  .ى  شركة مصر للطيران للشحن الجو- ٤
   .واألسواق الحرة) الكرنك ( للسياحة  شركة مصر للطيران - ٥
  . الجوية للخدمات شركة مصر للطيران - ٦
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  قـرارات وزيـر   بموجـب   ى  وقد تم تأسيس عدة شـركات تابعـة أخـر         
  )٣٣٨/٢٠٠٦(، و   ) ٥٨٦/٢٠٠٥(، و   ) ٢٦/٢٠٠٣(أرقـام   ى  المـدن الطيران  

  :ى الترتيب ، وهى عل
  . الطبية للخدمات شركة مصر للطيران - ٧
  . شركة مصر للطيران للصناعات المكملة - ٨
  ) .إكسبريس( شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية واإلقليمية - ٩

تحديد ى  مادته الخامسة عل  ى  وقد نص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ف       
قيمة أصول مؤسـسة مـصر      ى  ران بصاف رأسمال الشركة القابضة لمصر للطي    

   وذلـك وفقًـا للقيمـة المحـددة        ٣٠/٦/٢٠٠٢ى  للطيران والجهات التابعة لها ف    
   ؛٣٠/٦/٢٠٠٢ى فى الميزانية المعدة عن العام المنتهى ف

تحديد رأسـمال  ى وقد وافق السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء عل      
  ي جنيـه مـصر    ٢٥٣٤٥٦٦٠٠٠الشركة القابضة لمـصر للطيـران بمبلـغ         

فقط وقدره ملياران وخمسمائة وأربعة وثالثون مليونًا وخمسمائة وستة وستون          ( 
كحصة عينية وذلـك اسـتكماال إلجـراء        ) غير   ألفًا من الجنيهات المصرية ال    
أن يتم تعديل رأسمال الشركة بزيادتـه  ى ، وعلى  إشهارها وقيدها بالسجل التجار   
  " .المشكلة لتقييم رأسمال الشركة بقيمة ما يسفر عنه تقييم اللجنة 

ذلك فقد أعد هذا النظام وفقًا ألحكام قانون شركات قطاع األعمال ى  وبناء عل 
 والئحته التنفيذية والمعدل بالقانون     ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣العام الصادر بالقانون رقم     

 والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الـوزراء         ٢٠٢٠ لسنة   ١٨٥رقم  
 ، ٢٠٠٢ لسنة ١٣٧ ، ووفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم  ٢٠٢١لسنة   ٩٤٨رقم  

ورئـيس الجمعيـة    ى  ووفقًا للقرارات الوزارية الصادرة من وزير الطيران المدن       
  ،) ٢٠٠٣ لـسنة    ٥٥٣ (العامة للـشركة القابـضة لمـصر للطيـران أرقـام          
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 ،  )٢٠١١ لـسنة    ٤٧٦( ،   )٢٠١٠ لسنة   ٨٩٥ و   ١٥٠( ،   )٢٠٠٩لسنة   ٣٨٧(
 ووافقت )٢٠٢٠ لسنة ٥٠٣ و ٤٠٠( ، )٢٠١٩ لسنة ٤٢( ، )٢٠١٢نة لس ١٨١(

   .١١/١٠/٢٠٢١عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ 
  )البــاب األول (  
  تأسيس الشركةى ف

   )١( مــادة  
 بتحويل ٢٠٠٢ لسنة ١٣٧تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم تأسست الشركة 

عليها قـانون شـركات قطـاع    ى شركة قابضة يسرى صر للطيران إلمؤسسة م 
 والئحته التنفيذيـة ، كمـا   ١٩٩١ لسنة ٢٠٣األعمال العام الصادر بالقانون رقم  

هذا القانون وبما ال يتعارض مـع  ى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص ف ى  يسر
ات أحكامه قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسـهم والـشركات ذ           

 لـسنة   ١٥٩ الصادر بالقانون رقم     المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد    
 المـال  رأس  بشأن سوق  ١٩٩٢ لسنة   ٩٥القانون رقم   و والئحته التنفيذية    ١٩٨١

  .والئحته التنفيذية
   )٢( مــادة  

همة قابـضة   شـركة مـسا   "الشركة القابضة لمصر للطيران     : اسم الشركة   
  " .م.ق.م.مصرية ش

  .ابضة خاضعة ألحكام قانون شركات قطاع األعمال العام شركة ق
   )٣( مــادة  

الشـركة من خـالل الشـركات التــابعة لهــا  ى  تتول: غرض الشركة   

ق الخطـة  يإطار تحقى  هذه الشركات وذلك فنشاطمجال  ى  استثمـار أموالهـا ف  
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نفـسهـا ،    لها عند االقتضاء أن تقـوم باالسـتثمار ب        يكونالعامة للدولة ، كما     

  :ة ي اآلتباألعمالالقيام   أغراضهـاسبيل تحقيق ى وللشـركة ف

 وذلك بالداخل أو الخارجشركات الها من وغيرالشركات التابعة تأسيس  - ١

  عامـة اعتباريـة   أو أشخاص   ى  بمفردها أو باالشتراك مع شركات قابضة أخر      
بأنشطة وأعمال   قيام لل  من خالل محفظة األوراق المالية وذلك      أو أفراد أو خاصة   

النقل الجوى وما يرتبط به من خدمات وأنـشطة وكـذلك األنـشطة الـسياحية               

وتكنولوجيا المعلومات ، ولها االشتراك فى تأسيس المعاهـد العلميـة ومراكـز             

  .البحوث بما يساعدها على تحقيق أغراضها 

  .مالها رأسى  شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة ف- ٢

 بما تتضمنه من أسـهم  ةة محفظة األوراق المـالية للشرك  ن وإدار يتكو - ٣
وحصص أرباح وأية أدوات أو أصول تأسيس ل وسندات وحصص يوصكوك تمو

  .وتوفير التمويل الالزم لذلك ى مالية أخر

ـ     ى  ع التصرفات الت  ي إجراء جم  - ٤ ـ تحقى  من شأنها أن تساعد ف   ق كـل  ي

  .أو بعض أغـراض الشـركة 

ى تـؤد ى  ة الت يـة والخـارج ية المحل يكافة األنشطـة التجـار   مزاولة   - ٥

  .أغـراض الشـركة تحقيق ى إل
 القيام بجميع اإلجراءات الالزمة لزيادة قيمة االستثمارات التى تـديرها       - ٦

  .الشركة أو زيادة األرباح التى تتحقق منها وفقًا ألحكام هذا النظام 
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ــة يكــلة الفنيــادة الهاحة وإعيســالمجــال ى  االستثمـار ف  - ٧
ـ مجـال الط  ى  تعمل ف ى  ة للشركات المتعثرة الت   يليــة أو التمو  يأو اإلدار  ران ي

  .من الشركات التابعة لها ى ق أيسواء بنفسها أو عن طرى المدن
 دراسة مؤشرات االستثمار وأداء الشركات التابعة لتـصحيح مـسارها    - ٨

  . هياكلها التمويلية ووضع المقترحات والبرامج التى تجرى لتصحيح
  . اعتماد خطة االستثمار وبرامج تمويلها للشركات التابعة - ٩

  . إنشاء وإدارة وتشغيل منافذ بيع التذاكر للجمهور - ١٠
 إعداد وتقديم خدمات التدريب واالستشارات والدراسات والخبـرات         - ١١

  .واألنظمة فى مجال تخصصها 
  .لشركات التابعة وللغير  إنتاج كافة المطبوعات للشركة ول- ١٢
  . التأجير التشغيلى - ١٣
 تقديم الخدمات األمنية فى الداخل والخارج والمساهمة فـى إنـشاء             - ١٤

  .شركات أخرى 
   النقل الجوى المنتظم وغير المنـتظم للركـاب والبـضائع والبريـد            - ١٥

  .داخليا ودوليا 
   )٤( مــادة  

جـوز  ي و  ، نة القــاهرة  يمدى   ومحلها القانون   الرئيسى  مركز الشركة  يكون
  .الخارج ى مصر أو فى الت فيلمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا أو توك
   )٥( مــادة  

خ إنشاء الشركة بقرار يتبدأ من تار  سنة) وعشرونخمس (٢٥: مدة الشركة 
  ، ويجوز بقرار من الجمعيـة العامـة        ٢٠٠٢ لسنة   ١٣٧رئيس الجمهورية رقم    
  .ه المدة أو تقصيرها غير العادية إطالة هذ
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  )ى البــاب الثــان( 
  رأس مال الشركةى ف

   )٦( مــادة  
  مـصرى   جنيـه  ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ        

  وحــدد رأس المــال المــصدر) غيــر ال مــصرىعــشرة مليــارات جنيــه(
ومائة وثمانية وعـشرون     مليارات   أربعة ( مصرى  جنيه ٤١٢٨٨٠٦٠٠٠غ  بلبم

  ) .ى جنيه مصر وثمانمائة وستة آالفانًمليو
   )٧( مــادة  

ئـة  أربعة ماليين وما  (سهم  أ ٤١٢٨٨٠٦من عدد   يتكون رأس مال الشركة     
ى  جنيه مصرمبلغ ألف قيمة كل سهم )سهمأ وثمانمائة وستة ألفًاوثمانية وعشرون 
  .مملوكة بالكامل للدولة مدفوعة بالكامل و

   )٨( مــادة  
إجمالى عدد األسهم وقيمتها ، وذلك كله مع مراعـاة  تصدر شهادات واحدة ب 

  . النظام هذاأحكام الحفظ واإليداع المركزى إذا طبقت الشركة 
   )٩( مــادة  

العامة وتنتقل عتبارية ن األشخاص االيما بيجوز تداول أسهم الشركة إال فيال 
ـ طلـق عل  يالشركة  ى  سجل خاص لد  ى  ة األسهم بإثبات التصرف كتابة ف     يملك ه ي

ه من المتنازل والمتنازل    يم إقرار موقع عل   ية األسهم وذلك بعد تقد    يسجل نقل ملك  
ـ ة المقررة لتداول وانتقال ملك    يه بمراعاة األحكام القانون   يإل ة ية األوراق المــال   ي

  .ن يع الطرفيتوقى أن تطلب التصديق على وللشركة الحق ف
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  ن بالتـضامن  يظل المكتتبون األصليون والمتنازلون المتعـاقبون مـسئول       يو
   األسهم المتنازل عنها قيمةة منيهم عن المبالغ المتبقينهم ومع من تنازلوا إليما بيف
التـضامن بانقـضاء   ى  نقضيع األحوال   يجمى  مة األسهم ، وف   يتم سداد ق  يأن  ى  إل

ـ  يه ، و  يالسجل المشار إل  ى  خ إثبات التنازل ف   ين من تار  يسنت س مجلـس   يوقع رئ
د األسـهم   يالشهادات المثبتة لق  ى  ضاء المجلس عل  وأحد أع فوضه  يأو من   اإلدارة  

  .ة يسجل نقل الملكى ة فياالسم
   )١٠( مــادة  

ـ جوز ز يمة كل سهم من أسهمه وال       يلزم المساهم إال بق   يال   ادة التزاماتـه   ي
  .ع األسهم من نفس النوع لنفس االلتزامات يوتخضع جم

   )١١( مــادة  
  .تها العامة ي الشركة وقرارات جمعة السهم قبول نظاميملكى تترتب حتما عل

   )١٢( مــادة  
  .ة يمته االسميجوز إصداره بأقل من قير قابل للتجزئة وال يكل سهم غ

   )١٣( مــادة  
ره من األسهم مـن نفـس       يحصة معادلة لحصة غ   ى  خول الحق ف  يكل سهم   
  .ة ية موجودات الشركة عند التصفيملكى اقتسام األرباح وفى ز فييالنوع بال تم

   )١٤( مــادة  
  ، سجل الـشركة  ى  دا اسمه ف  يتدفع األرباح المستحقة عن السهم آلخر مالك له مق        

 ســواء هـمسض المبالغ المستحقة عن ال    قبــى   لـه وحده الحـق ف    يكونو
موجودات الشركة مع عـدم اإلخـالل       ى  با ف ياألرباح أو نص  ى  كانت حصصا ف  

  .ن واللوائح يالشأن بموجب القوانهذا ى تقرر فى بالقواعد واإلجراءات الت
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   )١٥( مــادة  
ى ة التيمة االسمي القبذاتدة يادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جد    يجوز ز ي

 ١٩٩٢ لسنة ٩٥مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال رقم     مع  ة و يلألسهم األصل 
ـًا ألحكام القا           نون والئحته التنفيذية وتعديالته كما يجوز تخفيض رأس المال طبق

  . والئحته التنفيذية ١٩٩١ لسنة ١٥٩رقـم 
   )١٦( مــادة  

ـ ر العادية العامة غيجوز للجمعية يادة رأس المـال بأسهم نقد  يحالة ز ى  ف ة ي
كل بحسب ى ن القداميادة للمساهميأسهم الزى االكتتاب فى ة فير حقوق األولويتقر

ن مـن ذات    ياهمع المـس  يجمى  تساوييملكها ، وذلك بشرط أن      ى  مة األسهم الت  يق
  .التمتع بهذه الحقوق ى المرتبة ف

   )١٧( مــادة  
ر حقوق يحالة تقر ى   ف -ادة  يبإصدار أسهم الز  ى  ن القدام يتم إخطار المساهم  ي
  مهلـة لالكتتـاب  ى  ن القدام ي بكتاب مسجل مع منح المساهم     -ة خاصة بهم    يأولو

مـن  ) ٣٣، ٣١(ن يوما من فتح االكتتاب وفقًا ألحكام المـادت      ين  يال تقل عن ثالث   
  ١٩٩٢ لسنة ٩٥الالئحـة التنفيذية للقانون رقم 

  )البــاب الثــالث ( 
  السنداتى ف

   )١٨( مــادة  
ـ          ة باألسـهم   يمع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشـركات التوص

  مـال الة وقانون سوق رأس     يذية المحدودة والئحته التنف   يوالشركات ذات المسئول  
  ئحته التنفيذية للجمعية العامة أن تقرر إصدار سـندات         وال ١٩٩٢ لسنة   ٩٥رقم  
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ى نوع كانت ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصـدارها ومـد     ى  من أ 
  .السندات من األشخاص االعتبارية العامة ى أسهم بالنسبة لحاملى قابليتها للتحويل إل

  )البــاب الرابــع ( 
  جملس إدارة الشركة

   )١٩( مــادة  
ة يله قرار من الجمع   يصدر بتشك يدارة الشركة القابضة مجلس إدارة      إى  تولي

ـ سها لمدة ثالث سـنوات قابلـة للتجد       ياقتراح رئ ى  العامة بناء عل     تكـون ي، و د  ي
  :ى الوجه اآلتى شكل عليمن تسعة أعضاء ، و

  .لمجلس إدارة الشركة ى ذير تنفيس غي رئ- ١
 يمثل وزارة الماليـة     ، منهم عضو  ن بالشركة   يمثلون المساهم ي أعضاء   - ٢

 ، دون اإلخـالل بحـق    للشركةة العامةينهم الجمع ية ، وتع  ي المـال يرشحه وزير 
  .ه خالل مدة المجلس ير ممثلييتغى  فالجمعية العامة بصفتها ممثالً عن المالك

 ختاره مجلس إدارة  يالً  ياألكثر تمث ى  العمالى   ممثـل عن االتحاد النـقاب    - ٣
  .نشاط الشركة االتحاد بمراعاة طبيعة 

أعضاء مستقلين اضافيين من ذوى      ويجوز أن يتضمن تشكيل مجلس اإلدارة     
الخبرة ال يزيد عددهم على عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء على ترشـيح             

   .الوزير المختص
  .س وأعضاء مجلس اإلدارة من العاملين بالشركة يعتبر رئيوال 

  وغيـره ى  ضو المنتـدب التنفيـذ    ل المجلس الع  يحدد القرار الصادر بتشك   يو
ـة العـامة للـشـركة    يس الجمع ي لرئ يكونو،  من األعضاء المنتـدبين لإلدارة     
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للشركة أو خلو ى اب العضو المنتدب التنفيذيحالة غى  فلمصر للطيرانالقـابضة 
 )العاديـة (الجمعية العامة ى  اختيار من يحل محله ، ولحين العرض عل-منصبه  
  .للشركة 

س وأعـضاء المجلـس     يتقاضاه كل من رئ   يا ما   ية العامة سنو  يعوتحدد الجم 
ـ  يهم من بدالت الحضور واالنتقال للجلسات وكذا مـا        يالمشار إل  س يتقاضـاه رئ
ـ  ة الت يوالمكـافأة السنـو  واألعضاء المنتدبون من رواتـب      المجلس ستحقها ى ي

من قـانون شـركات قطـاع       ) ٣٤(مجلس اإلدارة بمراعــاة نـص المـادة      
   . وتعديالته١٩٩١لسنة ) ٢٠٣(الصادر بالقانون رقم ل العام األعما

ر ينظى  ذير التنف يس المجلس غ  يا لرئ يصرف شهر يجاوز ما   يمع مراعاة أال    
  .ى ذيالمقرر للعضو المنتدب التنفى امه بمهامه نصف الراتب الشهريق

كما تحدد الجمعية العامة المزايا األخرى لألعضاء المنتدبين لإلدارة بما فى           
  .ذلك التأمين الطبى ووسائل االنتقال 

س يد بدل الحـضور واالنتقـال لـرئ       يزيجوز أن   يع األحوال ، ال     يجمى  وف
  . الوزراء  مجلسسيصدر به قرار من رئى يعضاء المجلس عن الحد الذأو

   )٢٠( مــادة  
للشركة ى سيالمركز الرئى األقـل كل شهر فى جتمع مجلس اإلدارة مرة علي

 أعضاءن ين بمـة العامة يس الجمعيندب رئيابه يحالة غى  ، وفسهيبدعوة من رئ
  .رأس االجتماع يس من لالمجـ

ى االستعانة بهـم مـن ذو     ى  ريدعو لحضور اجتماعاته من     يوللمجلس أن   
تخذه يما ي لهم صوت معدود فيكونرهم دون أن ين بالشركة أو غيالخبرة من العامل

  .المجلس من قرارات 
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للشركة أو بواسـطة  ى سياإلدارة خارج المركز الرئ نعقد مجلس   يجوز أن   يو
، على أن يتم توثيق االجتماعات التى يتم إنعقادها بواسطة  ةثيات االتصال الحديتقن

   .هذه التقنيات بطريقة يسهل الرجوع إليها مستقبالً
بـشرط أن تـصدر     صدر قراراته بالتمرير ،     يضا للمجلس أن    يجوز أ يكما  

  .القرارات باإلجماع 
   )٢١( ـادة  مـ

حا إال إذا   ي اجتماع المجلس صـح    يكونمع مراعاة أحكام المـادة السابقة ال       
  .ة أعضائه يحضره أغلب

   )٢٢( مــادة  
ن وعنـد   ية أصـوات الحاضـر    يتصدر قرارات مجلس إدارة الشركة بأغلب     

  .س يمنه الرئى رجح الجانب الذى يالتساو
 الجلسات بـشرط    بعضهم فى حضور  عن   مجلسالجوز أن ينوب أعضاء     يو

أال تتجاوز أصوات المنوبين ثلث عدد أصوات الحاضرين ، وال يجوز أن ينوب             
  .عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من عضو واحد 

   )٢٣( مــادة  
ها بـبعض   يعهد إل ين أعضائه لجنة أو لجانًا      يشكل من ب  يلمجلس اإلدارة أن    

 أو أحد االعضاء    ىيذالعضو المنتدب التنف  ى  عهد إل يجوز له أن    ياختصاصاته كما   
فوض أحد أعضائه   ين ببعض اختصاصاته وللمجلس أن      يريأو أحد المد   المنتدبين

المجلس تقريرا بما  ى  أن يعرض عل  ى  القيام بمهمة محددة عل   ى  أو أحد المديرين ف   
  .قام به من أعمال 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  نوفمبر٢٣ فى )ب( تابع ٢٦٣ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٧

   )٢٤( مــادة  
فيذية من الالئحة التن) ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠(مع مراعاة أحكام المواد 

لمجلس إدارة الشركة مباشرة كل الـسلطات       لقانون شركات قطاع األعمال العام      
ى ق الغـرض الـذ   يبكافة األعمال الالزمة لتحق    القياموالالزمة لتصريف أمورها    

ة العامة طبقًا لقانون شركات قطاع      يما عدا ما تختص به الجمع     يأنشئت من أجله ف   
  .لنظام ة وهذا ايذياألعمال العام والئحته التنف

ع اإلجراءات والتصرفات ووضع اللوائح يذلك مباشرة جمسبيل ى وللمجلس ف
  .ن بالشركة ية وشئون العاملية والمـاليالمتعلقة بالشئون اإلدار

إنشاء الشركات الجديدة أو المساهمة ى كما يختص مجلس اإلدارة بالموافقة عل
يـضعها مجلـس إدارة   ى فيها بالداخل أو الخارج ، وذلك مع التقيد بالضوابط الت        

   ،  فى هذا الشأن    والمعتمدة من الوزير المختص    لمصر للطيران الشركة القابضة   
  :ى مع مراعاة اآلت

  .اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة ، أو المساهمة فيها ى  وجود جدو- ١
يمكن لها القيام بالنشاط المطــلوب      ى   عدم وجود شـركة تابعة أخر     - ٢

  . ستهارتأسـيس شـركة لمم
  .مع العرض على الجمعية العامة للشركة لإلحاطة 

هـا  يتساهم ف ى  الشركة القابضة وضع نظام لمتابعة أداء الشركات الت       ى  وعل
ة لمتابعة  ير الدور ياألخص التقار ى  تضمن عل يالشركة القابضة وشركاتها التابعة     

ـ  يها ، وقواعد اخت   يأداء هذه الشركات والرقابة عل     ـ   ى  ار ممثل   ضةالـشركة القاب
 إتبـاع ة مجالس إدارات هـذه الـشركات ، والتأكـد مـن       يعضوى  أو التابعة ف  

ى اإلجراءات الواجبة عند التخارج من هذه الشركات ، وذلك كله وفقًا للقواعد الت            
  .ر المختص يضعها الوزي

 مكرر٢٤( مــادة  
ُ

(   
يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأى النقابة العامة المختـصة اللـوائح             

  .قة بنظام العاملين بها المتعل
وتتضمن هذه اللوائح على األخص نظام األجـور والعـالوات والبـدالت            
واإلجازات طبقًا للتنظيم الخاص بالشركة ، وتُعتمد هذه اللوائح أو أى تعديل بهـا       

  .من الجمعية العامة للشركة ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص 
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مل باإلدارة القانونية بها ، متضمنة      كما يضع مجلس إدارة الشركة الئحة الع      
على األخص نظام عملها وتحديد اختصاصات أعضائها وتأديبهم ، بما يكفل لهم            
الحيدة واالستقاللية فى مباشرة أعمالهم وتعتمد هذه الالئحة وأى تعديل لها بقرار            

  .من الوزير المختص 
   )٢٥( مــادة  

ـ  العـضو المنتـدب التنف  ريصالتها بالغى  مثل الشركة أمام القضاء وف    ي ى ذي
  :ى أتيبما ى ذيختص العضو المنتدب التنفيو

  .ذ قرارات مجلس اإلدارة ي تنف- ١
  . إدارة الشركة وتصريف شئونها - ٢

  .وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة فى بعض اختصاصاته 
   )٢٦( مــادة  

أن ى  لمجلس اإلدارة الحق ف    و  ، ع عن الشركة  يالتوقى  ذيللعضو المنتدب التنف  
ع عـن  يحق التوق  لهميكونالشركة من ى رين مدين أعضائه أو من ب ين من ب  يعي

  .أمور أو موضوعات محددة ى ن وذلك فين أو منفرديالشركة مجتمع
   )٢٧( مــادة  

ة ية مـسئول  ية أ يامهم بمهام العضو  يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة بسبب ق     يال  
  .شـركة تعلق بالـتزامات اليما يف

   )٢٨( مــادة  
هـا  يجرى ي تصرف من التصرفات الت   ى  الشركة وحدها آثار أ   ى  تنصرف إل 

  .حدود اختصاصاته ى مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة ف
   )٢٩( مــادة  

  هـا ية المنـصـوص عل يتتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبـة المئــو    
ة يمن أرباح الشركة السنو   %) ٥ (جاوز بما ال ي   من هذا النظام  ) ٤٨(المـادة  ى  ف

  . المدفوع  المالمن رأس %)٥(ع مخصوما منها نسبة يالقابلة للتوز
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١٩

أربـاح  ى  ع بـاق  يشأن توز ى  ر ما تراه مناسبا ف    ية العامة تقر  ي للجمع يكونو
ن من عدمه وذلك يالمساهمى ن ومجلس اإلدارة عليالشركة بعد خصم حصة العامل

  .ومشروعاتها ضوء التزامات الشـركة ى ف
  )البــاب اخلــامس ( 

  ة العامةياجلمع
   )٣٠( مــادة  

  : اآلتىالنحوى ة العامة للشركة عليتتكون الجمع
  .سا ي رئ-ر المختص ي الوز- ١
تقـوم بهـا الـشركة    ى مجال األنشطة التى الخبرة ف ى   أعضاء من ذو   - ٢

أربعة عشر ى د عليزيعشر وال ى قل عددهم عن اثنيالقابضة وشركاتها التابعة ال 
األكثـر تمثـيالً    ى  العمالى  رشحه االتحاد النقاب  ياألقل  ى  نهم ممثل واحد عل   يمن ب 

س يمن رئ  رارقارهم  يصدر باخت ية  يالمر ال يرشحه وز ية  يوممثل عن وزارة المال   
 وفقًـا   واالنتقالتقاضونه من بدل الحضور     يحـدد القرار ما    يمجلس الوزراء ، و   

  .لقانون شركات قطاع األعمال العام حة التنفيذية تحددها الالئى للقواعد الت
   )٣١( مــادة  

 ، س وأعضاء مجلـس إدارة الـشركة  ية العامة رئ يحضر اجتماعات الجمع  ي
ـ      ى  ومراقبو الحسابات بالجهاز المركز      نيللمحاسبات ، ومراقب الحـسابات المع

  . لهم صوت معدود يكونة العامة للشركة إن وجد ، دون أن يمن الجمع
   .ة العامةيالجمع حضورى ره فيض غير المختص تفويوز للوزجيو
قـل عـن   ية العامة بما ال   يالجمعفى  جب أن يكون مجلس اإلدارة ممثالً       ي و

  جوز لعضو المجلـس التخلـف     يالعدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وال        
  . عذر مقبول بغيرة العامة يعن حضور اجتماعات الجمع
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ـ عضاء مجلس اإلدارة عن الحد المنصوص عل      حالة انخفاض عدد أ   ى  وف   هي
 قــانون تطلبها ى ياده التروط صحة انعق الفقرة السابقة وتوافرت لالجتماع ش    ى  ف

ـ   شركات قطاع األعمال العام والئحته التنفيذية      ذلـك نـصاب اجتمـاع      ى   بما ف
  .مناقشة جدول أعمالها ى ة العامة فين فتستمر الجمعيالمساهم

   )٣٢( مــادة  
ة ي العـضو  تمديدجوز  يو،  ة العامة ثالث سنوات     ية للجمع ية العضو تكون مد 

ى انتهـت مدتهم كلهم أو بعضهم لمدة أو لمدد أخر  الذينة العامة   يألعضاء الجمع 
  .ضوء ما ستسفر عنه نتائج أعمال الشركة ى وذلك ف

   )٣٣( مــادة  
ة السنة يداا إحداهما قبل بياألقل سنوى ن علية مرتية العامة العاديتجتمع الجمع

  خـالل سـتة أشـهر     ى  ة للشركة واألخـر   يريالموازنة التقد ى  ة للنظر ف  يالمـال
  :ـة يالمسـائل اآلتى ة للنظر فيمن انتهاء السنة المـال

  .ها يالحسابات ورد الشركة على ر مراقبي تقار- ١
إخالء ى ر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة والنظر فيتقرى ق علي التصد- ٢
  .ر يته عن الفترة المقدم عنها التقريمسئول
ة وحساب األربـاح والخـسائر      ية السنو يالقوائم المـال ى  ق عل ي التصد - ٣

  .ة للشركة يوالحسابات الختام
  .ع األرباح يتوزى  الموافقة عل- ٤
  .س وأعضاء مجلس اإلدارة لمدة تالية ياستمرار رئى  الموافقة عل- ٥
  .ل مجلس إدارة الشركة ي تشك- ٦
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للمحاسبات بشأن مراقبة حـسابات الـشركة       ى  ر الجهاز المركز  ي تقار - ٧
  ة العامـة للـشركة    ين من الجمع  ير مراقب الحسابات المع   يم أدائها وكذا تقر   يوتقو

  .شأنها ى لزم من قرارات في، واتخاذ ما ) إن وجـد(
  .ها ية أو مجلس اإلدارة عرضه عليس الجمعيرئى ري كل ما - ٨

  )مكرر  ٣٣( مــادة  
ة للشركة عند مناقشتها لنتائج أعمـال الـشركة         ية العامة العاد  يللجمعكون  ي
س وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثنـاء مـدة            ير رئ يية تغ يالسنو

ـ ـة العامة تع يجوز للجمع ير المجلـس بأكمـله    ييحالة تغ ى  ة ، وف  يالعضو ن يـي
ـالثة أشـهـر مفــوض إلدارة الشركة بصفــة مؤقتــة ولمدة ال تجاوز ث

ـًا ألحكـام    يل مجـلـس إدارة جــد   ين تشك يلحـ قانون شركات قطـاع  د طبق
  .األعمال العام 

تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق         كما ال يجوز تجديد     
  .الشركة األهداف المحددة لها خالل مدة العضوية 

   )٣٤( مــادة  
كلما ى  ر عاد يأو غ ى  اجتماع عاد ى   ف ة العامة دعوتها لالنعقاد   يس الجمع يلرئ

  .لذلـك ى مقتضـى رأ
ه دعوتها لالنعقاد إذا طلب ذلـك مجلـس إدارة الـشركة أو مراقـب               يوعل

عقد االجتماع والمـسائل    ى  ة إل يوضح بالطلب األسباب الداع   يأن  ى  الحسابات عل 
  .المطلوب عرضها 
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   )٣٥( مــادة  
نعقاد قبـل الموعـد المقـرر      ة العامة لال  يجمعال  بدعوة  األعضاء إخطارتم  ي

د ينهم الثابتة بسجالت الشركة سواء بالبر     يعناوى  األقل عل ى  النعقادها بأسبوع عل  
ـ برى  ع أو عل  يد مقابل التوق  يم اإلخطارات بال  يأو بتسل  المسجل ـ  ي ى دهم اإللكترون
  .منهم للشركة  المسلم

   )٣٦( مــادة  
   .جدول األعمالى مدرجة فر المسائل اليغى ة العامة المداولة فيجوز للجمعيال 

ـ الوقائع الخطى  ة حق المداولة ف   ي للجمع يكونومع ذلك    ـ ي   تنكـشف ى رة الت
  .أثناء االجتماع 

   )٣٧( مــادة  
ـ ثبت ف يسجل خاص   ى  ن ف يتسجل أسماء األعضاء الحاضر    ه حـضورهم   ي

ـ وقع هذا السجل قبل بدا    يو   ة االجتمـاع مـن كـل مـن مراقـب الحـسابات            ي
  .األصوات ى وجامع
ـ حضر اجتماع الجمع  يلكل عضو    يكونو ـ     ي مناقـشة  ى ة العامـة الحـق ف

جدول األعمال ، ومناقـشة أعـضاء مجلـس اإلدارة     ى  الموضوعات المدرجة ف  
  .الحسابات بشأنها ى ومراقب
ـ ة العامة بثالثة أ   يم األسـئـلة مكتوبة قبـل انعقـاد الجمع     يشترط تقد يو ام ي

  .صال يد مقابل إيأو بالد المسجل يمركز إدارة الشركة بالبرى األقـل فى عل
عرض يال ى أسئلة األعضاء ومناقشاتهم بالقدر الذى ب مجلس اإلدارة عليجيو

ر كاف يالعضو أن الرد غى مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأ
  .ذ ي قرارها واجب التنفيكونة العامة ويالجمعى احتكم إل
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ـ س الجمعيقترحها رئ ى ي لتقة ا ية العامة بالطر  يالجمعى  ت ف ي التصو يكونو ة ي
تعلـق  ية إذا كان القـرار      ي سر ةقيت بطر ي التصو يكونجب أن   يها و يوتوافق عل 

هم أو إذا ية عليالمسئولى  أو بإقامة دعوتغييرهمار أعضاء مجلس اإلدارة أو يباخت
  .ن ية العامة ثالثة من األعضاء الحاضريس الجمعيطلب ذلك من رئ

   )٣٨( مــادة  
تضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب االنعقاد وكذلك   ياع  حرر محضر اجتم  ي

ة يتضمن خالصة وافي كما  ،لجماعة حملة السنداتى إثبات حضور الممثل القانون   
ـ  ية العامة ولكل ما يع مناقشات الجمع يلجم ى حدث أثناء االجتماع والقـرارات الت

طلـب  ي ها أو خالفتها وكل مايوافقت على ة وعدد األصوات الت   يالجمعى  اتخذت ف 
  .المحضر ى األعضاء إثباته ف

  ة العامة بصفة منتظمة عقب كـل جلـسة      يوتدون محاضر اجتماعات الجمع   
ن السر وجامع يس الجلسة وأميالمحضر والسجل رئى وقع علي و ،سجل خاصى ف

  .األصوات ومراقب الحسابات 
   )٣٩( مــادة  

صدر مـن   ي قع باطالً كل قرار   ية  يالنى  ر حسن يمع عدم اإلخالل بحقوق الغ    
  .ة العامة بالمخالفة ألحكام القانون أو نظام الشركة يالجمع
  نـة مـن األعـضاء     يصدر لصالح فئـة مع    يجوز طلب إبطال كل قرار      يو

ـ أو لإلضرار بهم ، أو لجلب نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارة أو غ             رهم دون  ي
  .اعتبار لمصلحة الشركة 

ن اعترضـوا يعضـاء الذهذه الحالة إال األى طلب البطالن فيجوز أن يوال 
  .بوا عن الحضور بسبب مقبول ين تغيمحضر الجلسة أو الذى القرار فى عل
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ـ جمى  الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إل        ى  ترتب عل يو ع ي
ـ    ى  ن وعل يالمساهم ـ إى مجـلس اإلدارة نشر ملخص الحكـم بـالبطالن ف ى دح

  .فة الشركات يصحى ة وفيوميالصحف ال
  خ صدور القـرار   يسنة من تار  ى  البطالن طبقًا للقانون بمض   ى   دعو وتسقط

  .ذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك يوقف تنفى رفع الدعوى ترتب عليوال 
   )٤٠( مــادة  

ة العامة العادية يمن هذا النظام تختص الجمع) ٣٤(مع مراعاة أحكام المـادة 
ـ   يشار إل ن الم يمن االجتماع ى  أى  ة ف يبنظر المسائل التال     )٣٣(المـادة   ى  همـا ف

  :ة ياجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خالل السنة المـالى أى أو ف
ـ إذا بلـغ مـا    ى  القانونى  اطيب االحت ي وقف تجن  - ١ نـصف رأس  ى ساوي
   . المصدرالمـال
ـ   يما  يفى  اطيات األخر ي استخدام االحت  - ٢   الـشركة بنـاء   ى  عود بالنفع عل

نة ي ألغراض مع مخصصةاطياتيكن هذه االحتاقتراح مجلس اإلدارة إذا لم تى عل
  .نظام الشركة ى ها فيمنصوص عل

المخصصة ر األبواب   يغى  ات والمخصصات ف  ياطياالحتى   التصرف ف  - ٣
  . المنظمة لذلك محاسبية وذلك طبقًا للقواعد والمعايير اللها

  تأسـيس ل أو حـصص     يإصدار سندات أو صكوك تمو    ى   الموافقة عل  - ٤
  .ها يتقرر لحاملى الضمانات التى أو حصص أرباح وعل

  .ات جماعة حملة السندات يقرارات وتوصى  النظر ف- ٥
ـ      ييتعجواز   - ٦ مراقـب  ى ن مراقب حسابات آخر للشركة ، باإلضـافة إل

ئة العامة ين بسجالت الهيديالحسابات المقى للمحاسبات من مراقبى الجهاز المركز
  .د أتعابه ية ، وتحديللرقابة المـال
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  الـشركات التابعـة   ى  الشركة القابضة بضمان إحد   قيام  ى  موافقة عل  ال - ٧
  مة الـضمانات المقدمـة  يأال تجاوز قى ر عليالبنوك أو الغى ها لد يأو المساهمة ف  

ـ مة حقـوق الملك   يمن الشـركة القابضة لكافة شركاتها التابعة أو المشتركة ق         ة ي
ـًا للضوابط الت   .امة ة العيتقررها الجمعى للشركة القابضة ووفق

   )٤١( مــادة  
من قانون شركات قطاع األعمال العـام ،        ) ١٩(مع مراعاة أحكام المـادة     

  :ى أتية بما ير العادية العامة غيتختص الجمع
ـ ذلـك ز ى ترتب عليل نظام الشركة بمراعاة أال ي تعد :أوالً   ادة التزامـات  ي
صدر ي كل قرار قع باطالًين ، ويع المساهميذلك جمى وافق علين ، ما لم يالمساهم

ستمدها ى ية التي من شأنه المساس بحقوق المساهم األساسيكونة العامة يمن الجمع
  .كًا يبصفته شر

نظـام  ى ة فيالت التال ية بصفة خاصة التعد   ير العاد ية العامة غ  يوتنظر الجمع 
   :الشركة
  حالـة عـدم وجـود   ى ادة رأس المـال المرخص به أو المصدر ف     ي ز - ١

  .رأس مال مرخص به 
بة من غــرض    يـة أغراض مكمـلة أو مرتبطـة أو قـر      ي إضافة أ  - ٢

ـ تغى  ، وال تكون الموافقة عل    ى  الشركة األصـل    نافـذة ى  ر الغـرض األصـل    يي
  .س مجلس الوزراء يإال بموافقة رئ

  . إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها - ٣
  .ركات القابضة رها من الشيغى  اقتراح إدماج الشركة ف:ا يثان

  .م الشركة ي اقتراح تقس:ثالثًا 
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ة الشركة أو استمـرارها إذا بلغت خـسائرها        يحل وتصف ى   النظر ف  :رابعا  
  .در ال المصمنصـف رأس ال

خفض حصة  ى  إلى  ؤديع كل أو بعض أسهم الشركة التابعة بما         ي ب :خامسا  
ك المملــوكة  العـامة أو البنــو عتبارية الشركة القـابضة أو األشـخاص اال  

  .أو أقل %) ٥٠(ى رأس مال الشركة التابعة إلى أسهمها بالكامل للدولة ف
شـركة  ى من الشركات التابعة إل   ى  ة أسهم أ  ينقل ملك ى   الموافقة عل  :سادسا  
  .تم النقل بها يسى مة التيوالقى قابضة أخر
ابعـة  من الشركات التى ة أسهم أيتم بها نقل ملك ى ي مة الت ي اعتماد الق  :سابعا  

  .العامة عتبارية من األشخاص االى أى المملوكة أسهمها بالكامل للشركة القابضة إل
من الشركات التابعـة    ى  ة أسهم أ  يتم بها نقل ملك   ى ي مة الت ي اعتماد الق  :ثامنًا  

لالستثمار ى  اديصندوق مصر الس  ى  المملوكة أسهمها بالكامل للشركة القابضة إل     
  .ة يوالتنم

مة رأس مال الشركة القابضة بمقدار رأس مال        يادة ق يض أو ز  ي تخف :تاسعا  
  .ة أسهمها وفقًا للبنود سادسا ، وسابعا ، وثامنًا يالشركات التابعة المنقول ملك

تها إذا بلغت خسائرها كامل     يدمج الشركة أو حلها وتصف    ى   النظر ف  :عاشرا  
من قانون ) ٣٨(ادة رأسمالها وفقًا لحكم المـادة ين بها حال عدم زيحقوق المساهم

  .شركات قطاع األعمـال العـام 
   )٤٢( مــادة  

ـ أصل من خطـوط اإلنتـاج الرئ  ى ع فيجوز للشركة التصرف بالبيال     ةيسي
  :ى أتية وطبقًا لمـا ير العادية العامة غيإال بموافقة الجمع

  ايالً اقتـصاد  يل هذه الخطوط تـشغ    ي أن تكون الشركة عاجزة عن تشغ      - ١
  .ل الشركة خسائر مؤكدة يتحمى لها إليتشغى رار فاالستمى ؤديأو أن 
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٢٧

ـ ادعة العامة غر ال   يموافقة الجمع ى   الحصول عل  - ٢ ة للـشركة التابعـة     ي
  .المـالكـة لخـط اإلنتـاج 

  هـا يتقدرها اللجنة المنـصوص عل    ى  مة الت يع عن الق  يقل سعر الب  ي أال   - ٣
  .من قانون شركات قطاع األعمال العام ) ١٩(المـادة ى ف

مة المقدرة بمعرفة اللجنة المشار     يسعر مقدم للق  ى  حالة عدم وصول أعل   ى  وف
ة للشركة التخـاذ قـرار      ير العاد ية العامة غ  يالجمعى  عرض الموضوع عل  يها  يإل

  .حسب الظروف ى م بمعرفة لجنة أخرييبالموافقة أو إعادة التق
   )٤٣( مــادة  

ـ  حا إال إذا حضره نصف عدد       ية صح ي انعقاد الجمع  يكونال   ى األعضاء عل
ة يتم دعوة الجمع  يحالة عدم اكتمال النصاب     ى  ة وف يس الجمع يهم رئ ياألقل بمن ف  

حا إذا حضره ربع عـدد      يصحى   االجتماع الثان  يكوناجتماع آخر ، و   ى  العامة إل 
  جــوز أن تتــضمن دعــوة االجتمــاع األول موعــد االجتمــاعياألعــضاء و

  .ومكانه ى الثان
ة المطلقـة لعـدد أصـوات ية باألغلب يلعادة العامة ا  يوتصدر قرارات الجمع  

س ، كما تـصـدر     يمنه الرئ ى  رجح الجانب الذ  ى ي حالة التساو ى  ن وف يالحاضر
ـ  حالة التـساو  ى  ة ذاتها وف  ية باألغلب ير العاد ية العامة غ  يقرارات الجمع  رجح ى ي

  .س يمنه الرئى الجانب الذ
ـ ة أو اإللكترون  ية أو الصوت  يثة المرئ يات الحد يجوز استخدام وسائل التقن   يو ة ي

ن ين الذيها من قبل المساهميت علية العامة والتصو يلعرض بنود اجتماعات الجمع   
ـ  للمساهم إبداء رأ   يكونة العامة ، و   يالجمعى  ت ف يحق لهم المشاركة والتصو   ي   هي
لتزم بحـضور اجتماعاتهـا     ية دون أن    يالجمعى  الموضوعات المعروضة عل  ى  ف

ة ، وعـدم  يخ انعقاد الجمعيتارى ن حت يساهمطة بقاء المساهم ضمن قائمة الم     يشر
سهل الرجوع  يقة  يق هذه االجتماعات بطر   ي بتوث الشركةوتلتزم  ،  ت  يتكرار التصو 

  .ها مستقبالً يإل
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٢٨

   )٤٤( مــادة  
ة لقانون شـركات    يذيمع مراعاة ما وردت بشأنه أحكام خاصة بالالئحة التنف        

ءات وشروط صحة انعقـاد  شأن إجراى فى قطاع األعمال العام وهذا النظام تسر 
المسائل المعروضـة   ى  ت عل ية ونظام التصو  يالعادوغير  ة  ية العامة العاد  يالجمع

ـ    ) ٢٣١ى   إل ٢٠٠(ها أحكام المواد من     يعل ة لقــانون   يذيمن الالئحــة التنفـ
ة ية باألسهم والـشـركات ذات المـسئول  يشـركات المساهمة وشـركات التوص  

  .ها يالمحدودة المشار إل
  ) الســادس البــاب( 
مى ف

ُ
  راقب احلسابات

   )٤٥( مــادة  
ـ  يـي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتق    ى  الجهاز المركز ى  تولي   ام أدائه

  .طبقًا لقانونه 
ن مراقـب حـسابات آخـر للـشركة ،       يية العامة للشركة تع   يجوز للجمع يو

ن يديالحسابات المق ى  للمحاسبات من مراقب  ى  مراقب الجهاز المركز  ى  باإلضافة إل 
  .ة العامة أتعابه يأن تحدد الجمعى ة ، عليئة العامة للرقابة المـاليبسجالت اله

  )البــاب الســابع ( 
  اتياطي االحت-ع األرباح ي توز-ة للشركة يالسنة املال

   )٤٦( مــادة  
و من كل يونية ينهـاى فى ــو وتنتهيولية للشركة من أول    يتبدأ السنة المال  

خ إنشـاء الـشـركة  يمن تارى تنقضى المدة التى نة األولأن تشمل السى  سنة عل 
  .ة يو من السنة التاليونيآخر ى حت
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٢٩

   )٤٧( مــادة  
ة الشركة وحساب   يزانية م يختام السنة المـال  ى  عد ف يمجلس اإلدارة أن    ى  عل

ـ  عن نـشــاط الـشركة       ارياألرباح والخسائر وتقر     ةيالل الـسنة المــال    خ
ـ موعــد   ى   السـنـة ذاتها وف   ختامى  فى  وعن مركزها المـال   سمح بعقــد   ي

  .خ انتهائها ياألكـثر من تارى ة العـامة خالل سـتـة أشهـر عـليالجمع
   )٤٨( مــادة  

ـ ع المصروفات العموميا بعد خصم جمية سنويتوزع أرباح الشركة الصاف   ة ي
  :ى أتيكمـا ى ف األخـريوالتكال
ى القانونى اطين االحتيح لتكومن األربا%) ٥(ى وازيبدأ باقتطاع مبلغ ي )أ ( 

%) ٥٠(ى وازيمقدارا  ى  اطيبلغ مجموع االحت  ى  قف هذا االقتطاع مت   يو
ـ نقص هذا االحت  ى   ومت  ، من رأس مال الشركة المصدر     ـ ى  اطي ن يتع

  .العودة لالقتطاع 
ـ اطين احت ية لتكو ينة من األرباح الصاف   يجوز للشركة تجنيب نسبة مع    يو ات ي

ـ دبـشرط تح  %) ٢٥(ى  بحد أقص ى  أخر ـ نهـا ، وذ   يد أسـباب تكو   ي    السـتخدامها  كل
  .ة العامة يتم اعتمادها من الجمعيوالشركة ى تعود بالنفع على  التاألغراضى ف

ـ األرباح القابلـة للتوز   ى  ن ف يب العامل ي نص يكون) ب(    ع بنـسبة ال تقـل     ي
ع ياألرباح القابلة للتوزى من صاف %) ١٢(ى  د عل يوال تز %) ١٠(عن  

  .تمارسها الشركة بنفسها تصرف نقدا  ىعن األنشطة الت الناتجة
 أرباحا بخالف الناتج عن  القابضةة للشركةية السنويوإذا حققت القوائم المـال

ما ورد بالبنـد الـسابق      ى  ن باإلضافة إل  يصرف للعامل يممارسة النشاط بنفسها ف   
ة تحـدده   ية السنو يجاوز مجموع أجورهم األساس   يمن هذه األرباح بما ال       بينص

  .ضوء نتائج األعمال المجمعة للشركة القابضة ى  العامة فالجمعية
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٣٠

حالة ى  ف فى الشركةعياألرباح القابلة للتوزى ن ف يب العامل يد نص يزي أال   )ج(
  مجمــوع أجــورهمى مثلــى لنــشاط بنفــسها علــا عــدم مزاولــة

  .ة ية السنوياألساس
ـ %) ٥(ر مكــافأة مجلس اإلدارة بأكـثر من       يتم تقد ي أال   )د( اح من األرب

  مـن رأسـمال  %) ٥(ع مخصوما منهـا نـسبة   ية القابلة للتوز يالسـنو
  .الشركة المدفوع 

أرباح ى  ع باق يشأن توز ى  ر ما تراه مناسبا ف    ية العامة تقر  ي للجمع يكون )هـ(
ن يالمساهمى ن ومجلس اإلدارة ، عل  يالشركة ، بعد خصم حصة العامل     

  .ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها ى من عدمه وذلك ف
س وأعضاء مجلس اإلدارة ، الجهـود       ير مكافآت رئ  يعند تقد ى  راعي ) و( 

ن نتائج أعمال الشركات التابعـة عـن الـسنة          يتحسى  بذلوها ف ى  الت
  .ض خسائر الشركات التابعة لها ية السابقة وتخفيالمـال

  ن ومكافآت مجلـس اإلدارة أحكـام      يعند صرف أرباح العامل   ى  راعي )ز( 
  الـصادر بالقـانون   ى  ر النقـد  يوسائل الدفع غ  م استخدام   يقانون تنظ 

  ٢٠١٩لسنة  ١٨رقم 
   )٤٩( مــادة  

ـ ستعمل االحتي النظام  هذامن) ٤٠(دون اإلخالل بحكم المادة        بقـرار ى اطي
  .بمصالح الشركة ى  أوفيكونما يس اإلدارة فلاقـتراح مجى لة العامة بناء عيمن الجمع

   )٥٠( مــادة  
حددها مجلس اإلدارة ى يد التيالمكان والمواعى ن فيالمساهمى تدفع األرباح إل

ع ية العامة بالتوزيخ قرار الجمعيا من تاربشرط أال تجاوز شهر.  
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٣١

  )البــاب الثــامن ( 
  مهاياندماج الشركة وتقس

   )٥١( مــادة  
ـ يأو معها أو تقـس ى  شركة أخر ى   إدماج الشركة ف   يكون   نيشـركت ى مها إل

عرض ى  س مجلس الوزراء بناء عل    يبقرار من رئ   القابضة    الشركات أو أكثر من  
م ي لكل شركة نشأت عن االنـدماج أو التقـس         يكون ، و  ران المدنى يمن وزير الط  

  .ة يثار قانونآذلك من ى ترتب عليما المستقلة عتبارية ة االيالشخص
ة يذيال العام والئحتـه التنفـمومع مراعاة أحكام قانون شركات قطـاع األع

مـن قـانون    )  ١٣٥ى   إل ١٣٠من  ( الندماج أحكام المواد    حاالت ا ى  على  تسر
ة المحدودة  ية باألسهم والشركات ذات المسئول    يشركات المساهمة وشركات التوص   

ـ  ٢٨٩(  والمـواد مـن      ١٩٨١ لـسنة    ١٥٩الصادر بالقانون رقم       ) ٢٩٨ى   إل
  .ة لهذا القانون يذيمن الالئحة التنف

   )٥٢( مــادة  
ة لها بنـاء  ير العادية العامة غ ي قرار من الجمع   م الشركة يصدر باقتراح تقس  ي

  .ر مراقب الحسابات يضوء تقرى طلب مجلس إدارتها وفى عل
م الـشركة   ية باقتراح تقس  ير العاد ية العامة غ  يتضمن قرار الجمع  يجب أن   يو

ـ    ى  لصافى  ر المبدئ يم والتقد يان الغرض من التقس   يب ى أصول الشركة واألسس الت
م من حقـوق    ي ناشئة عن التقس   ةكل شرك ى  ؤول إل ير وما س  ها هذا التقدي  ياستند إل 

ـ يد حقوق المساهم  ية تحد يفيالشركة وما تتحمل به من التزاماتها ، وك        كـل  ى ن ف
  .م يشركة من الشركات الناشئة عن التقس
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٣٢

   )٥٣( مــادة  
هـا  يمها اللجنة المنصوص عل  يأصول الشركة المراد تقس   ى  ر صاف يتقدى  وليت

ر يعتمد قرارها من وزيانون شركات قطاع األعمال العام ومن ق) ١٩(المـادة ى ف
  .ى ران المدنيالط

   )٥٤( مــادة  
ـ س مجلس الوزراء اقتراح الجمع    يرئى   عل وزير الطيران المدنى  عرض  ي ة ي

 وتتخذ إجراءات    ، ميم الشركة وذلك إلصدار قرار التقس     ية بتقس ير العاد يالعامة غ 
م طبقًا ألحكـام قـانون قطـاع        ي التقس ن أو الشركات الناشئة عن    يالشركتتأسيس  

  .ة يذياألعمال العام والئحته التنف
   )٥٥( مــادة  

م وحقوق  يالتقسى  الشركة عل ى  ن ف يشأن اعتراض بعض المساهم   ى  فى  سري
  ر حمـلة الـسـندات أحكـام المــواد       ين من غ  يحملة سـنداتها وحقوق الدائن   

ت المساهمة وشـركات    ة لقانون شركا  يذيمن الالئحة التنف  ) ٢٩٨ و ٢٩٧ و ٢٩٥(
  هـا وتعامـل  ية المحـدودة المـشار إل  ية باألسهم والشركات ذات المسئول يالتوص

م بالنسبة لما تتحمله من التزامـات الـشركة         يالشركات الناشئة عن التقس   كل من   
ـ  يمعاملة الشركة المنـدمج ف    ـ تطبى هـا ف   )٢٩٨ و٢٩٧(ن يق أحكـام المـادت  ي

  .همـا يالمشـار إل
  )البــاب التــاسع ( 

  ة املنازعاتيتسو
   )٥٦( مــادة  

جوز رفع المنازعات   ين المقررة قانونًا ال     يمع عدم اإلخالل بحقوق المساهم    
تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضـد مجلـس اإلدارة أو ضـد            ى  الت

  قـرار ى  ن وبمقتـض  يواحـد أو أكثر من أعضـائه إال باسم مجموع المـساهم         
  .ة العامة يمن الجمع
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٣٣

   )٥٧ ( مــادة 
م كأسـلوب  يق التحكيطرى ر إلية منازعاتها مع الغ  يتسوى  للشركة أن تلجأ ف   

  .ل لفـض المنـازعات يبد
  )البــاب العــاشر ( 

  تهايحل الشركة وتصفى ف
   )٥٨( مــادة  

ـ           مجلـس  ى  إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب عل
  حـل الـشركة   ى  ة للنظر ف  ي العاد رية العامة غ  يدعوة الجمع ى  بادر إل ياإلدارة أن   

  .أو استمرارها 
ن يمة خسائر الشركة كامل حقوق المـساهم      يع األحوال إذا بلغت ق    يجمى  فو

ـ ة العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغط     يالجمعى  تم عرض األمر عل   يبالشركة   ة ي
ادة رأسمال الشركة وفقا لمـا سبق وجب       يحال عدم ز  ى  الخسائر المرحـلة ، وف   

  ة الـشركة أو دمجهـا     ية لحـل وتـصف    ير العاد ية العامة غ  يالجمع ىالعرض عل 
قل عما تضمنه قانون ين بها بما ال يحقوق العاملى مع الحفاظ على شركة أخرى ف

ـ  بشأن مرتبـة امت    ٢٠١٠ لسنة   ١٢٥العمل ، ودون اإلخالل بأحكام القانون        از ي
ة لقانون شركات   يذيتحددها الالئحة التنف  ى  حقوق العمال وذلك كله وفقًا للقواعد الت      

  .قطاع األعمال العام 
   )٥٩( مــادة  

   أحكـام القـانون    وتطبـق عليهـا   ة  يحالة تصف ى  ة ف يتكون الشركة المنقض  
   .ةيذي والئحته التنف١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم 

ـ أن  ى  ة إل ية العامة قائمة طوال مدة التصف     يوتظل سلطة الجمع     تم إخـالء  ي
  .ن يطرف المصف
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٣٤

  )عشـر ى البـاب احلـاد( 
  ) الفصل األول (

  دةياإلفصاح وقواعد احلوكمة واإلدارة الرش
   )٦٠( مــادة  

  : تلتزم الشركة بنشر اآلتى
ة عن أدائها ونتائج أعمالها ، متـضمنة أداء         ية نصف سنو  ير دور ي تقار - ١

الـشركة  بة مرتبطة   يأحداث جوهر  يةوأها  يتساهم ف ى  ونتائج أعمال الشركات الت   
  . خالل هذه الفترة إدارات كل منهامجالس و هايتساهم فى والشركات الت

 متـضمنًا  ة العامةيالجمعى المعروض على ر مجلس اإلدارة السنو ي تقر - ٢
ضاحات المتممة لها ،    ية واإل ية السنو ي ، وكذا القوائم المـال    موقف الشركة البيئى  

   .بشأنهاالحسابات ى ر مراقبيوتقر
  .ة للشركة يالعادوغير ة يادة العامة العي القرارات الصادرة عن الجمع- ٣
  .م الصادرة بشأن الشركة ية أو أحكام التحكية النهائي األحكام القضائ- ٤
تنشرها الشركة وشركاتها التابعة عن نشاطها    ى  انات والمعلومات الت  ي الب - ٥
  . المختلفة اإلعالميةرها من الوسائل يغى الصحف أو فى سواء ف

   )٦١( مــادة  
شبكة المعلومات الدولية ى على موقعها اإللكترونى تنشر علتلتزم الشركة بأن 

ها أعاله للشركة القابـضة وشـركاتها       ير المشار إل  يانات والمعلومات والتقار  يالب
  :ة يد اآلتيتم النشر وفقًا للمواعيالتابعة و
ة ير الدور يخ اعتماد الشركة للتقار   ياألكثر من تار  ى  ن عل ي خالل أسبوع  - ١

ر أداء ونتائج يأن تتضمن تلك التقارى ئها ونتائج أعمالها علة عن أداينصف السنو
ة مرتبطـة بهـذه الـشركة       ية أحداث جوهر  يها وأ يتساهم ف ى   الت ةأعمال الشرك 
  .ها ومجالس إدارات كل منها خالل الفترة يتساهم فى والشركات الت

ة ين من نها  يجاوز شهر يبما ال   ى  ر نصف السنو  ي اعتماد التقر  ةالشركى  وعل
  .ف سنة نصمدة ال
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٣٥

ـ ة العامة لتقر  يخ اعتماد الجمع  ياألكثر من تار  ى  ن عل ي خالل أسبوع  - ٢ ر ي
ـ ة واإل ية الـسنو  يها ، وكذا القوائم المال    يالمعروض عل ى  مجلس اإلدارة السنو    ضاحاتي

 ،ها  يالشركة عل الحسابات ورد   ى  ر مراقب يتضمن النشر تقر  يأن  ى  المتممة لها ، عل   
  .ة للشركة يالعادوغير ة ية العامة العاديوكذا القرارات الصادرة عن الجمع

  ىالنهـائ ى  خ صدور الحكم القـضائ    ياألكثر من تار  ى   خالل أسبوع عل   - ٣
  .م بشأن الشركة يأو حكم التحك

تنـشرها الـشركة    ى  انات والمعلومات الت  يعمل بالنسبة للب  ى  ومي خالل   - ٤
ـ         ـ    ى  القابضة وشركاتها التابعة عن نشاطها سـواء ف   رهـا يغى  الـصحف أو ف

  .ة المختلفة يمن الوسائل اإلعالم
موقعها ى جب نشره عليع األحوال تلتزم الشركة بإرسال نسخة مما   يجمى  وف

ها يخ الواجب عل  ياألكثر من التار  ى  وفقًا لهذه المـادة خالل أسبوع عل     ى  اإللكترون
المركز نـشره   ى  توليمركز معلومات شركات قطاع األعمال العام ؛ ل       ى  نشره إل 

  .ى لكترونموقعه اإلى عل
ر يانات والتقار يالدقة عند نشر المعلومات والب    ى  الشركة القابضة تحر  ى  وعل
لمدة ال تقل   ى  الموقع اإللكترون ى  ستمر نشرها عل  يها بالبنود أعاله وأن     يالمشار إل 

  .عن ثالث سنوات 
   )٦٢( مــادة  

دها يدصـدر بتحى يلتدة اي بقـواعـد الحوكمة واإلدارة الرشـةتزم الشرك تل
  .س مجلس الوزراء يرار من رئق

ـ تطبى عن مـد ى  ر سنو يمجلس إدارة الشركة إعداد تقر    ى  وعل ق قواعـد  ي
ى متطلباتها وذلك للعرض على دة بها وخطتها لالمتثال لباقيالحوكمة واإلدارة الرش

  .ة العامة يالجمع



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  نوفمبر٢٣ فى )ب( تابع ٢٦٣ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٣٦

  )البـاب الثـانى عشـر ( 
  )الفصل الثانى ( 

  أحكام ختامية
   )٦٣( مــادة  

قانون شركات قطاع األعمال العام  من  ) ٥٤(إلخالل بحكم المـادة    مع عدم ا  
  قانون آخـر ، ى أى ف حكم واردى  أو بأ  ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣الصادر بالقانون رقم    

ئة الرقابة  يللمحاسبات وه ى  ة بالدولة عدا الجهاز المركز    يجهة رقاب ى  جوز أل يال  
ـ رئعمـل مـن أعمـال الرقابـة داخـل المقـر ال            ى  ة أن تباشر أ   ياإلدار   ى سي

  ر المخـتص  يإذن بذلك من الوز   ى  ة للشركة إال بعد الحصول عل     يأو المقار الفرع  
  .س مجلس إدارة الشركة القابضة يأو رئ

   )٦٤( مــادة  
الشركة بمراعاة كافة االتفاقات الدولية المتعلقة بتنظيم حركة المالحـة       تلتزم  

  .والنقل الجوى 
) االيكـاو  (العـالمى طيران المدنى   تباع النظم المقررة لمنظمة ال    كما تلتزم با  

  .المدنى ومنظمة االياتا وكذا كافة النظم التى تقررها وزارة الطيران 
   )٦٥( مــادة  

ـ     يتخصم المصار  ـ ى  ف واألتعاب المدفــوعة ف ـ ابيل تأسـيس    س   شركةل
  .من حساب المصروفات العامة 

   )٦٦( مــادة  
  .ة يالوقائع المصرى فنشر يو  ،ىران المدنير الطيصدر هذا النظام بقرار من وزي

  طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع األميرية
  رئيس مجلس اإلدارة

 
  ٢٠٢١ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
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